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La GaLeria

Maria Àngels Anglada recordava 
l’angoixa que va viure quan 

escrivia El violí d’Auschwitz (1994). Li 
dolia en l’ànima anar-se’n a dormir, 
després d’una intensa jornada consa-
grada a aquesta novel·la, perquè 
deixava el protagonista, el lutier Daniel, 

abandonat a l’horror del camp de 
concentració. Si una experiència així 
només es pot viure des de l’extrema 
sensibilitat, perquè s’empatitza amb el 
sofriment de l’altre, resulta encara més 
colpidor si la història no és inventada, 
sinó que és real. 

Un cel de plom, un muntatge inspirat 
en l’obra homònima de Carme Martí 
publicada el 2012, evoca l’odissea de 
Neus Català, supervivent dels camps 
d’extermini de Ravensbrück i de 
Holleischen. La seva lluita indefallent 
per la democràcia i la llibertat (des de la 
República fins a l’actualitat, passant per 
la Resistència francesa i la deportació 
als confins de la nit i la boira) és una 
extraordinària lliçó de vida. Malgrat la 
degradació inhumana dels camps nazis, 
Català va saber vèncer dignament, en 
germanor amb altres dones, la bestiali-
tat de l’holocaust.

L’adaptació teatral d’Un cel de plom 
comença amb la impactant descripció 
d’una Neus Català que recupera 
l’uniforme ratllat de presonera i acaba 
amb l’escruixidora llista de dones 
espanyoles i catalanes que van patir 
l’infern dels camps de la mort. Reviscu-
da amb anades i tornades en el temps, 
la biografia de Català es fa portaveu, en 
cos i ànima, del col·lectiu de deporta-
des republicanes. Un testimoni exem-
plar de les dones anònimes que van 
sobreviure a la barbàrie i que apel·len a 
la memòria perquè no es torne a repetir 
mai més. 

Més enllà d’una bona dramatúrgia 
del llibre de Martí i d’una direcció 
discreta, signades respectivament per 
Josep M. Miró i Rafel Duran, el pilar 
d’Un cel de plom és, sens dubte, 
l’esplèndida interpretació de Mercè 
Arànega. Vestida de negre rigorós, sense 
més aferralls que unes estructures de 
metall (metonímia dels camps), unes 
projeccions de xifres i noms, i algunes 
veus en off, Aránega reïx en el tour de 
force que suposa transmetre a l’especta-
dor la vivència del dolor i l’esperança de 
Neus Català. Amb intensitat i passió, sap 
posar-se en la pell i l’esperit del perso-
natge i reviure el trauma indeleble i 
íntim, però transferible com a exemple 
moral de coratge i solidaritat.
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Mercè Arànega

Vèncer l’horror i l’oblit
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